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Kapitein
Haak
EERSTE OPTREDEN: PETER PAN 1: LONDEN (1991, EERSTE DRUK BIJ BLITZ) • GECREËERD DOOR: RÉGIS LOISEL
BEDREIGING:

(UIT PETER PAN 5: HAAK)

Op het einde van PETER PAN 4: RODE HANDEN

Raspoetin bij. En hij voegde wel meer

verliest de kapitein van een bont allegaartje

verrassingen toe aan het gekende verhaal.

piraten zijn rechterhand door toedoen van

Een onverwachtse, maar belangrijke steun-

Peter Pan. Pas in het daaropvolgende album,

pilaar voor de reeks is het vaderschap, een

HAAK, komt hij aan zijn bijnaam. Tot dan werd

kwestie die ook voorkomt in OP ZOEK NAAR DE

de schurk die naarstig op zoek is naar een

TIJDVOGEL en DE GROTE DODE, twee andere

schat gewoon met “kapitein” aangesproken.
De vele lezers maakten vanaf het eerste
deel sowieso al de associatie met Kapitein
Haak uit de tekenfilm PETER PAN (1953) van
Walt Disney naar de roman van de Schotse
schrijver J.M. Barrie (1860-1937).
Régis Loisels versie kwam grotendeels
overeen met het voorbeeld van Disney.
Loisel koos voor die gelijkenis om te mikken
op vertrouwdheid met het personage. Dit
gold enkel voor het grafische aspect. Qua
karakter goot Loisel er nog een scheutje

Per... fect!
Hahaha! Met dit aan het
eind van mijn arm kan ik
me pas goed vasthaken
aan mijn wraak op jou,
kleine Peter!
Gni! Gni!”
Kapitein Haak klikt een mooi uitgevoerde, met juwelen
bezette haak aan de stomp waar vroeger zijn
rechterhand zat en komt zo aan zijn bijnaam.
(UIT PETER PAN 5: HAAK)

series van Loisel. In PETER PAN geeft het een
extra dimensie aan de allerminst hartelijke
relatie tussen Peter Pan en Haak. In een gezamenlijk interview met Loisel gaf Pierre
Dubois (scenarist van LAÏYNA en DE LEGENDE
VAN HET

WISSELKIND) zijn visie over Haak en

Peter. Volgens hem brengen ze elkaar in
balans, ze kunnen niet zonder elkaar. Haak is
de sombere kant van Peter. De weegschaal
slaat niet door bij het ene of het andere
personage. Wie wel uit balans wordt gebracht bij een aantal onthullingen, is de lezer.

(David Steenhuyse)

